Pla de reactivació
econòmica i social

4 eixos
10 línies - 74 mesures
88.812.000 €
La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

L’economia
Reacciona
21.001.000 €

Els municipis
Reaccionen
39.830.000 €

El Consell
Reacciona
2.947.000 €

La ciutadania
Reacciona
Es tracta d’un paquet de mesures destinades directament a la
ciutadania, que permetran una millor cohesió social i que
ajudaran a superar la crisi. Els plantejaments globals, adaptats a
la nostra realitat local, a Mallorca, han de tenir un component
social clar: sortirem tots junts de la crisi, perquè ningú no quedi
enrere.

1.1 Les persones primer ......................20.405.000 €
1.2 Gaudeix Mallorca ............................4.629.000 €

1. La ciutadania
Reacciona
1.1 Les persones primer

1.2 Gaudeix de Mallorca

El Consell de Mallorca és el referent en matèria de política

Actuacions que generen espais de cohesió social, lleure i

social a l’illa. El paquet de mesures de Mallorca Reacciona

activitats culturals que permeten ajudar a la ciutadania a

adreçat a les persones que més ho necessiten, gent gran

reiniciar la seva vida després del confinament, que

amb dependència, exclusió social, menors i persones amb

afavoreixen tant a les persones que han patit més

discapacitat, té com a objectiu principal que ningú a

durament el rigor de la crisi, com a aquelles que han estat

Mallorca quedi desprotegit i garantir la cohesió social com

en primera línia de feina, formant part dels serveis

a base d’una sortida comuna de la crisi per a tota la

essencials com a personal assistencial.

societat, sense desigualtats.

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciutadania Reacciona
1.1 Les persones primer
1.1.1 Atenció a persones en risc
d’exclusió social
Habilitació de dos nous centres temporals
d’acolliment residencial per a persones sense
sostre a Sant Ferran i Son Pardo. Habilitació de
100 places noves amb caràcter d’urgència.
Creació d’un nou centre d’acollida residencial
d’entre 40-50 places per donar resposta a les
persones sense sostre de Palma.
Potenciació i ampliació dels serveis housing first i
housing led, amb 50 places noves per donar una
solució residencial a les persones sense sostre de
Mallorca.
Reforç de les ajudes econòmiques per a entitats
del tercer sector social que atenen persones en
risc d'exclusió social i activitats de suport als
serveis socials d'atenció primària.

1.1.2 Atenció a la gent gran
dependent
Potenciació del Servei d’Atenció Integral a
Domicili per a la gent gran dependent i les
seves famílies. Incorporació de nous municipis
al servei de l’IMAS i creació de 100 places
noves.
Inversions noves en infraestructures de
dependència.
Habilitació de la planta 9 de la Bonanova. 60
places noves per a persones dependents.
Inici de la licitació de la reforma de la Residència
Miquel Mir:. 40 places de residència més 25 de
centre de dia.
Nous projectes de reforma. Edifici D de la Llar
d’Ancians i Planta 8 de la Residència La
Bonanova.

1. La Ciutadania Reacciona
1.1 Les persones primer
1.1.3 Atenció a la infància i les
famílies

1.1.4 Atenció a les persones amb
discapacitat

Programa de seguiment a les famílies en risc.

Acord amb les entitats del tercer sector social de

Visites presencials de suport i seguiment a prop

persones amb discapacitat per al pagament

de 300 famílies amb una declaració de risc.

íntegre dels serveis concertats, independentment

Ampliació de les prestacions econòmiques per a

que no es puguin desenvolupar de manera

famílies d’acollida de menors tutelats com a

presencial.

conseqüència de la situació nova derivada de la

Reforç de les ajudes econòmiques per a entitats

crisi de la COVID-19.

del tercer sector que duen a terme activitats de

Nou centre juvenil de 12 places per a joves amb

suport comunitari per a persones amb

trastorn de conducta derivades d’addiccions.

discapacitat.

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciutadania Reacciona
1.1 Les persones primer
1.1.5 Telèfon d’emergència
social
Habilitació del telèfon 900 100 444 d'atenció a
emergències socials els 7 dies de la setmana.
Continuïtat d’aquest servei com a mitjà d’atenció
a la ciutadania.

1.1.7 Convenis amb tots els
municipis per reforçar els
serveis socials comunitaris
bàsics
Reforç del finançament dels serveis socials
municipals amb la signatura de convenis

1.1.6 Increment de la renda
mínima d’inserció

especials COVID-19 amb els 53 municipis de
Mallorca.

Increment de la dotació de la renda mínima
d’inserció com a conseqüència de l’ampliació de
perfils i increment del nombre de sol·licituds.

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciutadania Reacciona
1.1 Les persones primer
1.1.8 Mesures d’impuls de les
polítiques d’igualtat i contra les
violències de gènere

1.1.9 Mesures d’atenció a les
dones que exerceixen la
prostitució

Ampliació del servei d’atenció psicològica

Creació d’un dispositiu nou de 25 apartaments

individual a dones víctimes de violència de gènere.

d’acolliment residencial per a dones que exercien

Creació d’un dispositiu nou de 23 apartaments

la prostitució. Aquest servei es convertirà en

d’acolliment residencial per a dones víctimes i els

estable quan finalitzi l’estat d’alarma.

seus fills.
Campanyes informatives i de sensibilització.

1.1.10 Apropa Cultura Mallorca

Programa d’adaptació dels serveis d’atenció a les

Millora de la vida de les persones en situació de

dones víctimes de violència un cop finalitzat el

vulnerabilitat i d’exclusió social a través de la

confinament.

cultura, amb una plataforma on s’ofereixen

Formació, sensibilització i activitats en línia.

espectacles i entrades als diferents equipaments.

1. La Ciutadania Reacciona
1.2 Gaudeix de Mallorca
1.2.1 Gaudeix l’illa

1.2.2 Gaudeix l’estiu

Programa «Vacances en Família». És una

Ajudes a les famílies perquè els infants puguin

iniciativa per permetre que famílies social o

anar a les colònies d’estiu organitzades per

econòmicament afectades per la COVID-19

ajuntaments, clubs esportius i diferents entitats.

puguin gaudir de lleure a establiments turístics

Aquesta iniciativa es duu a terme en coordinació

de Mallorca.

amb la Conselleria d’Educació del GOIB.

Programa «Cuidem els Cuidadors». És un servei
d’alleujament a les persones i col·lectius
professionals que han estat a la primera línia de
gestió de la COVID-19. Aquest servei que es
combinarà amb «Vacances en Família».

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciutadania Reacciona
1.2 Gaudeix de Mallorca
1.2.3 Gaudeix la cultura

1.2.5 Gaudeix Jove

El Teatre Principal de Palma refà la programació i

Convocatòria d’ajuts als municipis per garantir

prepara 23 produccions locals per donar suport al

l’accés al lleure juvenil a tota Mallorca durant

sector.

l’estiu 2020

La Fundació Mallorca Literària adapta l’activitat,
programació i projectes per garantir la divulgació
de la literatura i els autors de Mallorca a través de
diferents formats i canals.

1.2.4 Gaudeix de l’esport
Convocatòries de suport a l’esport federat i a les
activitats físiques escolars per garantir l’accés a
l’activitat esportiva de base a tota la societat i
especialment als joves

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

1. La Ciutadania Reacciona
1.2 Gaudeix de Mallorca
1.2.6 Gaudeix de la Dragonera
Garantir l’accés a aquesta reserva de
biodiversitat autòctona i reforçar la seva
sostenibilitat energètica amb una nova
instal·lació d’autoabastiment elèctric i de
depuració d’aigües

1.2.7 Gaudeix de la
serra de Tramuntana
Foment de les activitats pel coneixement de
l’entorn:
Ruta de Pedra en Sec
Visites d’infància i joventut a la serra de
Tramuntana
Una nit a la Serra.
Visites gent gran a la serra de Tramuntana
Gaudeix de Raixa. Cultura a Raixa
Dones artistes a Raixa

La ciutadania
Reacciona
25.034.000 €

